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  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن
      والملكية الفكريةالصحة العمومية واالبتكار 

    من األمانةتقرير 
  

  معلومات أساسية
  
التـي تـم االتفـاق  اعُتمدت االستراتيجية العالمية بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريـة واألجـزاء -١

بينمـا اعتمـدت خطـة العمـل  ١عليها من خطة العمل ذات الصلة من ِقَبل جمعية الصحة العالمية الحاديـة والسـتين،
  ٢النهائية من قبل جمعية الصحة العالمية الثانية والستين.

  
وطلبت جمعية الصحة العالمية تقديم التقارير عن التنفيذ مرة كل سنتين، باإلضافة إلى إجراء تقييم شـامل  -٢

مـة "أن تجـري استعراضـًا وعالوة على ذلك، طلبـت جمعيـة الصـحة إلـى المـديرة العا ٣لالستراتيجية بعد أربع سنوات.
للوقوف على منجزاتهما والتحديات المتبقية وأن  ٢٠١٤برمجيًا شامًال لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين في عام 

 ٤.عن طريق المجلس التنفيذي" ٢٠١٥تقدم توصيات بشأن أعمال المستقبل إلى جمعية الصحة في عام 
  
ــ -٣  ٥ى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثالثــة والثالثــين بعــد المائــةواقترحــت األمانــة فــي التقريــر الــذي قدمتــه إل

واحد ووفرت معلومات إضافية بشأن النطاق والطرائق  صكفي  البرمجي العامنهجًا يجمع بين التقييم واالستعراض 
  واإلجراء فيما يتعلق بالعملية الموحدة.

  
علــى المناقشــات التــي جــرت حــول هــذا الموضــوع خــالل الــدورة الثالثــة والثالثــين بعــد المائــة للمجلــس  ءً وبنــا -٤

بشـــأن العمليـــة  ٦التنفيـــذي، قـــدمت األمانـــة إلـــى المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه السادســـة والثالثـــين بعـــد المائـــة اقتراحـــاً 
) الــذي يتوقــع عــرض العــامســتعراض البرمجــي واإلطــار الزمنــي لتنفيــذ العمليــة الشــاملة (التــي تجمــع بــين التقيــيم واال

  .٢٠١٧مايو  تقرير التقييم على جمعية الصحة في أيار/
  

                                                           
  .٢١-٦١ع ص جالقرار    ١
  .١٦-٦٢ع ص جالقرار    ٢
  من الملحق. ٤١، الفقرة ٢١-٦١ع ص جالقرار ، ١/ سجالت/٦١/٢٠٠٨ج ص عانظر الوثيقة    ٣
  .٦، الفقرة ١٦-٦٢ع ص جالقرار    ٤
  .١٣٣/٧م تالوثيقة    ٥
  .١٣٦/٣١م تالوثيقة    ٦
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، أن يوصـــي )١٧(١٣٦م ت اإلجرائـــي قـــررموبعـــد النظـــر فـــي التقريـــر، قـــرر المجلـــس التنفيـــذي، بموجـــب ال -٥
. ٢٠١٨حتــى عــام  عــامالجمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين بــأن تمــدد الموعــد النهــائي لالســتعراض البرمجــي 

قـدم، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء، تقريـرًا إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة يوطلب كـذلك مـن المـدير العـام أن 
، بما في ذلك تحديد ما إذا كان العاموالستين عن الخيارات فيما يتعلق بإجراء التقييم الشامل واالستعراض البرمجي 

إدارة معنـي بـلتسلسل، واالختصاصات والتوقيـت والخيـارات فيمـا يتعلـق بإنشـاء فريـق ينبغي أم ال تجميع الصكين، وا
  .٢٠١٨التقييم بهدف إنجاز هذه العملية بحلول عام 

  
 الخيارات المتعلقة بما يلي: ثيقةالطلب، تعرض هذه الو  ذلكواستجابة ل -٦
 

 تجميع الصكين، بما في ذلك االختصاصات واألطر الزمنية والعملية؛  ) أ(

، بمـــا فـــي ذلـــك عاقـــبمتو علــى نحـــو منفصـــل  العـــامإجــراء التقيـــيم الشـــامل واالســـتعراض البرمجـــي   ) ب(
 االختصاصات واألطر الزمنية والعمليات لكل واحد من الصكين؛

  إدارة التقييم دعمًا للتقييم الشامل.معني بإنشاء فريق   (ج)
 
لثنائية السنوات واضحة المعالم، ليست هناك إرشادات محددة اوعلى الرغم من أن متطلبات تقديم التقارير  -٧

والتقيـيم الشـامل. وألغـراض  العـامفي االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن كيفيـة إجـراء االسـتعراض البرمجـي 
االسـتعراض و  )٢( ،التقيـيم الشـامل )١بـاآلتي: (أدنـاه فيمـا يتعلـق  وارد وصـفهاال العامةقترح التعاريف تُ ، ثيقةهذه الو 

 .العامالبرمجي 
  
 وســيمتثل التقيــيم الشــامل لسياســة التقيــيم المتبعــة فــي المنظمــة ويسترشــد بالعمليــات والمنهجيــة المقترحــة فــي -٨

 يجـرىأي تقييمـًا  تقييمـًا أوليـاً  وفـي السـياق الـراهن، ُيتـوخى أن يكـون التقيـيم ١.كتّيب المنظمـة عـن ممارسـات التقيـيم
توثيــق اإلنجــازات والثغــرات والتحــديات المتبقيــة بغــرض خــالل مرحلــة تنفيــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين، 

  .قبلةعمال المبشأن األوتقديم توصيات 
  
أخذ عمليـــة أكثـــر تركيـــزًا علـــى السياســـات واستشـــرافًا للمســـتقبل. وســـي العـــاموســـيكون االســـتعراض البرمجـــي   -٩

، باستخدام اختصاصات محددة، نتائج التقيـيم الشـامل والجوانـب التقنيـة واإلداريـة العتبارفي ا االستعراض البرمجي
األخرى للبرنامج، بهدف تحديد الجوانب التي يلزم تحسينها وتعديلها خالل المراحل القادمة من االسـتراتيجية وخطـة 

لـى عمليـة التقيـيم إال أنـه لـن يطبـق إ أوسـع نطاقـاً  اً يالعمل العالميتين. وسيضيف االستعراض البرمجي منظورًا سياس
تنفيـذ لإجـراء تقيـيم  أيضًا إلـى االستعراض البرمجي وٕاذ يهدف المنهجية المعتمدة عند إجراء تقييم. وعالوة على ذلك

 فرصـــًا محتملـــةســـيتيح كـــذلك ، االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين (عوامـــل النجـــاح والتحـــديات علـــى حـــد ســـواء)
  .العملية مراحلفي مختلف مصلحة على نطاق أوسع الب أصحامختلف إلشراك 

  
  
  
  
  
  

                                                           
١   WHO evaluation practice handbook. Geneva: World Health Organization; 2013.  
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  الخيارات المطروحة للنظر فيها
  

  تجميع الصكين
  

لتجميع الصكين واالختصاصات لتنفيـذ  المقترحالنهج  ١٣٣/٧ت  مذكره أعاله، حددت الوثيقة  وفقًا لما ورد  -١٠
فــي التقريــر الــذي  المبــينالعمليــة واإلطــار الزمنــي  بشــأنذلــك بمزيــد مــن التفصــيل فــي االقتــراح  وردهــذه العمليــة. و 

  ).١٣٦/٣١ت  مقدمته األمانة إلى المجلس التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد المائة (الوثيقة 
 

   ومتعاقبعلى نحو منفصل  العامإجراء التقييم الشامل واالستعراض البرمجي 
  

علـــى نحـــو منفصـــل  العـــامالـــنهج المعتمـــد إلجـــراء التقيـــيم الشـــامل واالســـتعراض البرمجـــي عـــرض يـــرد أدنـــاه   -١١
  بمزيد من التفصيل. النهج اهذ ١ ، بدءًا من التقييم وانتقاًال إلى االستعراض البرمجي. ويوّضح الملحقومتعاقب

  
  اختصاصات التقييم الشامل

  
  ة تنفيذ العناصر الثمانية لالستراتيجية العالمية:يتمثل الغرض العام من التقييم الشامل في تقييم حال  -١٢
  

  تحديد األولويات في احتياجات البحث والتطوير  (أ)

  تعزيز البحث والتطوير  (ب)

  بناء القدرة على االبتكار وتحسينها  (ج)

  نقل التكنولوجيا  (د)

  الصحة العموميةلمساهمة في االبتكار وتعزيز من أجل اتطبيق الملكية الفكرية وٕادارة شؤونها   (ه)

  تحسين التسليم واإلتاحة  (و)

  تأمين آليات للتمويل المستدام  (ز)

  تبليغ.رصد والُنظم لل نشاءإ  (ح)

  
إلـى توثيـق اإلنجـازات والثغـرات والتحـديات المتبقيـة وتقـديم  ويهـدف ٢٠١٥-٢٠٠٨ التقيـيم الفتـرة ييغطسو   -١٣

  .العامالبرمجي االستعراض  أيضاً . وسيوجه قبلةعمال الماألتوصيات بشأن 
  

وسيشمل نطاق التقييم تنفيذ العناصر الثمانية لالستراتيجية نفسها واإلجراءات المائة والثمانيـة المحـددة فـي   -١٤
مـن جانـب جميـع أصـحاب المصـلحة المـذكورين هـذه العناصـر واإلجـراءات خطة العمل. وسـينظر التقيـيم فـي تنفيـذ 
)، بما في ذلـك النظـر فـي تنفيـذها مـن العالمي واإلقليمي والوطني المستوىفي خطة العمل على مستويات مختلفة (

  جانب الحكومات الوطنية وأمانة المنظمة وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين. 
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 ء التقيـيمسياسة التقييم المتبعة في المنظمة. وسـيكّلف مكتـب التقيـيم التـابع للمنظمـة بـإجرالوسيمتثل التقييم   -١٥
  ويديره بدعم من فريق مخصص معني بإدارة التقييم.

  
وسُيجرى التقييم من ِقَبل جهة تقييم خارجية مستقلة تختارها األمانة من خالل عطاء مفتوح. وستكون جهة   -١٦

يتمتـع بالمعرفـة التـي تناسـب الموضـوع محـل التقيـيم إلـى جانـب مـزيج  اً فريقـ وٕامـاالتقييم إمـا منظمـة خارجيـة مسـتقلة 
لمهــارات، فضــًال عــن الخبــرة ذات الصــلة بــأداء التقييمــات التــي تنطــوي علــى اســتراتيجيات االبتكــار فــي مجــال مــن ا

  الصحة العمومية وٕاتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبية.
  

وسُيجرى التقييم باستخدام مـزيج مـن األسـاليب مـن أجـل تـوفير إجابـات وافيـة عـن أسـئلة التقيـيم، بمـا فيهـا:   -١٧
جمـع و المتأتيـة مـن مختلـف المصـادر القائمـة؛ الموجـودة اسـتخدام البيانـات والمعلومـات و المؤلفات المتوافرة؛ مراجعة 

المـــذكورين فـــي خطـــة أصـــحاب المصـــلحة  إلـــىمـــن خـــالل االســـتبيانات الموجهـــة  ســـيماوالالبيانـــات النوعيـــة والكميـــة 
تقيـيم تفصـيل منهجيـة التقيـيم فـي تقريـره قطريـة حسـب االقتضـاء. وسيواصـل فريـق ال توٕاجراء دراسـات حـاال ؛العمل

األولــي ويناقشــها مــع الفريــق المخصــص المعنــي بــإدارة التقيــيم. وسيشــمل التقريــر الــذي تقدمــه األمانــة إلــى المجلــس 
فريـق المعنـي التنفيذي في دورته الثامنة والثالثين بعد المائـة النقـاط البـارزة للتقريـر األولـي والتعليقـات المقدمـة مـن ال

  ١ة التقييم.بإدار 
  

التوصـــيات.  ذلـــك بمـــا فـــي ،توصـــل إليهـــايالنتـــائج التـــي  يبـــينوســـيجري فريـــق التقيـــيم التحليـــل ويقـــدم تقريـــرًا   -١٨
  األمانة الدعم الالزم لفريق التقييم خالل عملية التقييم. وفروست

  
الصـــحة العالميـــة فـــي د الـــدورة الثامنـــة والســـتين لجمعيـــة يـــومـــن المقتـــرح أن تبـــدأ عمليـــة التقيـــيم الشـــامل بع  -١٩

بهدف  ٢٠١٧ يناير ، وأن يقدم تقرير التقييم النهائي إلى المجلس التنفيذي في كانون الثاني/٢٠١٥ يونيو حزيران/
  .٢٠١٧ مايو لى جمعية الصحة في أيار/إ إحالته

  
  وأعضاؤهالفريق المخصص المعني بإدارة التقييم دور 

  
بالنظر إلى نطاق هذا التقييم وطابعه المعقد وتمشيًا مع سياسة التقييم المتبعة في المنظمة، سُيدعى فريـق   -٢٠

اختيــار فريــق التقيــيم، واســتعراض تقريــر التقيــيم األولــي ومســودة  علــىمخصــص معنــي بــإدارة التقيــيم إلــى المســاعدة 
ودة المناســبة. وســُيواظب علــى إبــالغ الفريــق المعنــي تقريــر التقيــيم، وضــمان اســتيفاء المســودة النهائيــة لمعــايير الجــ

تقـدم ت ٕاذق التقيـيم. و يـًا للـرد علـى استفسـارات فر لهذا الفريق أن يكـون جـاهز  وينبغيبإدارة التقييم بما ُيحرز من تقدم، 
نظـر ييم كـي ق التقيـيـعملية التقييم، يمكن للفريق المعني بإدارة التقيـيم إحالـة أفكـار إضـافية وتقـديم اقتراحـات إلـى فر 

  فيها.
  

  الفريق المخصص المعني بإدارة التقييم: بأعضاءوتشمل الخيارات التي يتعّين النظر فيها فيما يتعلق   -٢١
  

  ستة خبراء خارجيين مستلقين (أربعة خبراء معنيين بمواضيع األعمال وخبيَرين معنيين بالتقييم)؛  (أ)

فــي (هنــاك سـابقة لــذلك هـي الفريــق المعنـي بــإدارة التقيـيم  السـتةمجلـس التنفيــذي أعضـاء مكتــب ال  (ب)
  إصالح المنظمة)؛تقييم لمرحلة الثانية من إطار ا

                                                           
فــي دورتــه الثامنــة  إلــى المجلــس التنفيــذي العــالميتين العمــل وخطــة الســتراتيجيةا ســيقدم تقريــر مرحلــي عــن تنفيــذ إضــافة إلــى ذلــك،   ١

  .والثالثين بعد المائة
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ضــمن مــن  المحــددين ؛مواضــيع األعمــالبمعنيــين الخبــراء كلهــم مــن الخبيــرًا خارجيــًا مســتقًال ( ١٢  (ج)
ســـتة) وخبيـــرين معنيـــين القـــاليم جميـــع األالـــدول األعضـــاء ويمثلـــون  الـــذين تقتـــرحهمالخبـــراء مـــن مجموعـــة 

  بالتقييم من فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم؛

مجلــس وأعضــاء مكتــب ال مســتقلينأي بــين ســتة خبــراء خــارجيين  (أ) و(ب)الجمــع بــين الخيــارين   (د)
  .الستةالتنفيذي 

  
  البرمجي العاماختصاصات االستعراض 

  
ـــزًا علـــى السياســـات واستشـــرافًا للمســـتقبل. وســـي البرمجـــي العـــامســـيكون االســـتعراض   -٢٢ أخذ عمليـــة أكثـــر تركي

نتـائج التقيـيم الشـامل والجوانـب التقنيـة واإلداريـة األخـرى للبرنـامج، بهـدف تحديـد االعتبـار االستعراض البرمجي في 
العـــالميتين. الجوانـــب التـــي يلـــزم تحســـينها وتعـــديلها خـــالل المراحـــل القادمـــة مـــن تنفيـــذ االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل 

لـــى عمليـــة التقيـــيم، مـــن خـــالل النظـــر فـــي البيئـــة السياســـية إوسيضـــيف االســـتعراض البرمجـــي منظـــورًا أوســـع نطاقـــًا 
ــًا الاوالسياســ . ومــن قبلــةعمــال الماألتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة، ويقــدم توصــيات بشــأن  فــي ةؤثر مــتية األوســع نطاق

 الجهـــات صـــاحبة اً نشـــطأن يشـــرك إشـــراكًا  أن االســـتعراضأن مـــن شـــالخصـــائص الرئيســـية لالســـتعراض البرمجـــي 
ــــ ــــف خــــالل  ةالمصــــلحة المعني ــــة، بمــــمختل ــــع  افيهــــ امراحــــل العملي فــــي  ةالمصــــلحة المــــذكور  الجهــــات صــــاحبةجمي

مثل األخرى الدول األعضاء وأمانة المنظمة والمنظمات الحكومية الدولية  أي االستراتيجية وخطة العمل العالميتين
سـائر المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) والمنظمة العالمية للملكية الفكريـة ومنظمـة التجـارة العالميـة و مؤتمر األمم 

  ة.المصلحة المعني بةحاصالجهات 
  

وتتوافر في المنظمة نمـاذج مختلفـة إلجـراء عمليـات االسـتعراض البرمجـي، وهـي تغطـي مسـتويات مختلفـة   -٢٣
. وُيقتـــرح النظـــر فـــي )٢٠٠٥(لـــك آليـــات اســـتعراض اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة مـــن التعقيـــد؛ وتشـــمل األمثلـــة علـــى ذ

  الستراتيجية وخطة العمل العالميتين.ل البرمجي العاماالستعراض أدناه فيما يتعلق بوصفه النموذج الوارد 
  

مــن الخبــرات بطائفــة واســعة  الــذين يتمتعــون خبــراءمــن الفريــق  البرمجــي العــاماالســتعراض  يتولى إجــراءوســ  -٢٤
خبـراء مـن البلـدان المتقدمـة والبلـدان  ويضـمونثمانيـة الالتـي تغطـي عناصـر االسـتراتيجية  والتجـاربوالخبرة العملية 

 خبـــراءالـــدول األعضـــاء، أو (ب)  إســـهامحـــددهم المـــدير العـــام بشـــكل مســـتقل دون ي خبـــراءالناميـــة (الخيـــارات: (أ) 
التمثيـل  سـُيكفلالدول األعضاء). وفي كلتـا الحـالتين،  لمقترحين مناحددهم المدير العام من مجموعة من الخبراء ي

  اإلقليمي المناسب.
  

كل من عرض يُ وضع اختصاصات أكثر تفصيًال. وسست على أغراض االستعراض الرفيعة المستوى، ءً وبنا  -٢٥
األربعـين بعـد  على المجلـس التنفيـذي فـي دورتـهالفريق  وأعضاءاالستعراض البرمجي المعني بفريق الاختصاصات 

االســتعراض أســلوب عملــه وينفــذ جــزءًا كبيــرًا مــن المعنــي بفريــق ال. وســيحدد ٢٠١٧ ينــاير المائــة فــي كــانون الثــاني/
عـن في المقر الرئيسي للمنظمة. وسُيدعم الفريق من أمانة صغيرة تعمـل  المعقودةالجلسات العامة  من خاللعمله 
  مع مكتب التقييم. كثب

  
ــ  -٢٦ الجهــات ق الوثــائق ويســتمع إلــى البّينــات المقدمــة مــن األشــخاص الــذين يمثلــون جميــع وسيســتعرض الفري

الـــــدول األعضـــــاء وأمانـــــة المنظمـــــة  أي االســـــتراتيجية وخطـــــة العمـــــل العـــــالميتينفـــــي  ةالمصـــــلحة المحـــــدد صـــــاحبة
لتجــارة العالميــة مثــل األونكتــاد والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ومنظمــة ا األخــرى والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة

أوسـع نطاقـًا فـي العمليـة  تقـديم إسـهاماتأن يطلـب الفريـق أيضـًا . ويمكن ةالمصلحة المعنيوسائر الجهات صاحبة 
المعنـــي فريـــق ال يجـــريشـــبكة اإلنترنـــت. ويمكـــن أن  عبـــرمشـــاورات ٕاجـــراء و علنيـــة جلســـة اســـتماع عقـــد مـــن خـــالل 
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تقريــر  بواســطةالوة علــى ذلــك، ســتوَجه مــداوالت الفريــق االســتعراض زيــارات قطريــة وموقعيــة حســب االقتضــاء. وعــب
  التقييم الشامل الذي يعّده فريق التقييم الخارجي. 

  
وســيقدم تقريــر  .٢٠١٦ نــوفمبر فــي تشــرين الثــاني/ البرمجــي العــامومــن المقتــرح أن تبــدأ عمليــة االســتعراض   -٢٧

ن االســـتعراض عـــالتقريـــر النهـــائي  ويتضـــمن ٢٠١٧ مـــايو إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعين فـــي أيـــار/مرحلـــي 
 ٢٠١٨ ينـاير على المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة في كانون الثـاني/ المزمع عرضهالشامل 

فيمـا  ةعمـال المقبلـاألتوصـيات محـددة بشـأن  ٢٠١٨ مـايو جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين في أيار/ ىلعو 
  .٢٠٢٢ الستراتيجية وخطة العمل العالميتين حتى عاميتعلق بتنفيذ ا

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

بشــأن الخيــارات المتعلقــة  مقــرر إجرائــيجمعيــة الصــحة مــدعوة إلــى اإلحاطــة علمــًا بهــذا التقريــر وٕالــى اتخــاذ   -٢٨
بشــأن الصــحة العموميــة  العــالميتين العمــل وخطــة لالســتراتيجية البرمجــي العــامبــإجراء التقيــيم الشــامل واالســتعراض 

  .واالبتكار والملكية الفكرية
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  الملحق 
  البرمجي العامالجداول الزمنية والروابط المقترحة بين التقييم الشامل واالستعراض 

  

  
  

=     =     =  

  والستينورقة الخيارات من جمعية الصحة العالمية الثامنة استعراض :   ٢٠١٥مايو  أيار/
   أعمال المستقبل االتفاق على            

 البرمجي العاماالستعراض  التقييم الشامل

اختيار فريق مخصص : ٢٠١٥يونيو  حزيران/
 معني بإدارة التقييم

 إصدار طلب اقتراح خارجي؟: ٢٠١٥ تموز/ يوليو

 اختيار جهة تقييم خارجية: ٢٠١٥أيلول/ سبتمبر 

 بدء التقييم: ٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر 

 التقرير األولي :٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  

تقديم التقرير األولي  :٢٠١٦يناير  كانون الثاني /
مع تعليقات الفريق المعني بإدارة التقييم إلى المجلس 
التنفيذي في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة كجزء 

 من التقرير عن التقدم المحرز في التقييم

: ٢٠١٦ سبتمبر /أيلول - ٢٠١٦ شباط/ فبراير
 بدء عملية التقييم

 مسودة التقرير: ٢٠١٦ تشرين األول/ أكتوبر

 التقرير النهائي استكمال: ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  

عرض التقرير على  :٢٠١٧يناير  كانون الثاني/
  األربعين بعد المائة دورته المجلس التنفيذي في 

عرض التقرير على جمعية  :٢٠١٧أيار/ مايو 
 الصحة العالمية السبعين

 المنجز الرئيسي

  إدراج مدخالت التقييم
 في االستعراض البرمجي

 : اختيار فريق خبراء االستعراض٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر 

: يستعرض المجلس ٢٠١٧ كانون الثاني/ يناير
د المائة االختصاصات التنفيذي في دورته األربعين بع

 وتكوين فريق االستعراض البرمجي

 : االجتماع األول للفريق٢٠١٧شباط/ فبراير 

: جلسة االستماع مع تقديم البّينات ٢٠١٧نيسان/ أبريل 
 )من أصحاب المصلحة (يمكن حضورها من وسائل اإلعالم

 مشاورة على اإلنترنت: ٢٠١٧نيسان/ أبريل 

اجتماعات  :٢٠١٧آب/ أغسطس  –نيسان/ أبريل 
أخرى حسبما يحدده الفريق مع احتمال إجراء زيارات 

 قطرية وموقعية

االجتماع األخير لفريق  :٢٠١٧أيلول/ سبتمبر 
 الخبراء

 مسّودة التقرير :٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر 

 استكمال التقرير النهائي: ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر 

عرض التقرير على  :٢٠١٨كانون الثاني/ يناير 
 المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة

جمعية الصحة  عرض التقرير على: ٢٠١٨أيار/ مايو 
 العالمية الحادية والسبعين


